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Akumulator Uruchom EFB
UE70L 70Ah 700A
Cena brutto

585,00 zł

Cena netto

475,61 zł

Dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

UE70L

Kod producenta

Uruchom - 70 Japan EFB

Kod EAN

5907775723910

Producent

Uruchom

Opis produktu
Co wyróżnia akumulatory Uruchom EFB+?
Dzięki projektowi i konstrukcji akumulatorów EFB+ cechuje je:
podniesiona wydajność odpowiednia dla samochodów wyposażonych w liczne odbiorniki prądu lub system Start-Stop,
wysoka trwałość, blisko 3-krotnie większa odporność cykliczna niż w akumulatorach Uruchom Standard
większa możliwość przyjmowania ładunków elektrycznych, nawet 130% w porównaniu do standardowych urządzeń,
stabilność pracy w zmiennych warunkach temperaturowych, również wysokich panujących w pobliżu silnika, niskich
zewnętrznych
Szczelna obudowa i wkłady zapobiegające wybuchowi zapewniające bezpieczeństwo, możliwość montażu w bagażniku
czy kabinie pasażerskiej,
niezawodność rozruchu, nawet przy dużym obciążeniu czy niesprzyjającej temperaturze,
przystosowanie do pojazdów z częstymi cyklami rozruchu, bogatym wyposażeniem,

Technologia EFB czyli Enhanced Flooded Battery bazuje na szeregu nowoczesnych technologii:
Dedykowany węglowy suplement elektrod,
semi-syntetyczna membrana elementem kompozycji masy czynnej dla elektrod dodatnich,
technologia produkcji płyt z dokładnym dwustronnym pastowaniem i sezonowaniem,
Specjalna konstrukcja wewnętrzna zapewniająca lepszą wytrzymałość,
Obudowa akumulatora o wysokiej szczelności.
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Linia produktów Uruchom EFB+ to niska awaryjność i doskonała trwałość. Zwiększona grubość elektrod w połączeniu z
suplementami węglowymi sprawia, że parametry elektryczne EFB+ są optymalne. Zbiornik na elektro-lit jest powiększony, a
płyty wykonane ze specjalnie dobranego stopu ołowiu, wapnia i cyny. To sprawia, że akumulator ma nawet dwukrotnie
większą żywotność - może obsłużyć więcej rozruchów, skutecznie współpracować z pojazdami o skomplikowanej instalacji
elektrycznej.
Częste rozruchy pojazdu dzięki technologiom EFB+ nie powodują bezpośredniego pogorszenia parametrów takich jak moc czy
żywotność akumulatora. Produkty Uruchom Gold EFB+ mogą być stosowane zamiast klasycznych akumulatorów kwasowoołowiowych. Nadają się do jazdy miejskiej, pojazdów Start-Stop. EFB+ to nawet 40% więcej mocy w porównaniu do Uruchom
Standard o podobnej pojemności - rozruch zimnego pojazdu staje się prostszy.
Popularność oferty firmy Uruchom stale rośnie. Dzieje się tak dzięki bogatej propozycji zróżnicowanych urządzeń, obejmującej
120 akumulatorów zarówno do motocykli, kosiarek, pojazdów osobowych czy ciężarowych. Niezawodność, estetyka i
funkcjonalność - to cechy sprawiające, że produkty marki Uruchom to coraz częstszy wybór kierowców i osób mających
zapewnić swoim urządzeniom doskonałe źródło zasilania.

Parametry techniczne
Kod producenta

UE70L

Napięcie

12V

Pojemność

70Ah

Prąd rozruchowy

700A

Polaryzacja

Prawy

Technologia

Płynny el

Wielkość czopa

Standard

Wymiary

Dług. 26
mm
Gwarancja
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